משרד החינוך
מנהל חינוך טכנולוגי
חינוך טכנולוגי על תיכוני

כ"ב חשון ,תשפ"ב
 28אוקטובר2021 ,

לכבוד
מנהל/ת המכללה
שלום רב,
הנדון :מלגות סיוע ללומדים בכיתות י"ג-י"ד בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני בשנה"ל תשפ"ב2022-
משרד החינוך מקצה תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים הלומדים בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני,
בכיתות י"ג-י"ד ,בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון שכר לימוד ו /או לצורך מימון שכר עבודה של שחקנים
מקצועיים (במגמת מערכות טלוויזיה וקולנוע) .בנוסף קיימת מלגת קיום מהקדשות המצויים בנאמנות
האפוטרופוס הכללי.
עם זאת ,אנו מבקשים להבהיר שמתן המלגות מותנה באישור תקציב.
המינהל לחינוך טכנולוגי מעודד תלמידים ללמוד בכיתות י"ג-י"ד .לימודים המקדמים מצוינות אישית ואופק
תעסוקתי .תקציב המלגות נועד לאפשר לתלמידי כיתות י"ג-י"ד להקדיש יותר זמן ללימודים ובכך להגדיל
את מספר הבוגרים המסיימים לימודים עם זכאות לתעודת מקצוע או הסמכה של טכנאי או הנדסאי.
ההקצבות מיועדות לתלמידים הלומדים במסגרת המגמות הטכנולוגיות בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני בלבד,
בהתאם לקריטריונים הבאים ,הנמצאים באתר חינוך טכנולוגי על-תיכוני במידע למכללות בלשונית מלגות:
א .מלגות לצורך מימון שכר לימוד.
ב .מלגות לצורך מימון שכר לימוד במגזר הבדואי בדרום.
ג .מלגות לצורך מימון שכר עבודה של שחקנים מקצועיים (מיועד לתלמידי מגמת מע' טלוויזיה וקולנוע).
ד .מלגות קיום לתלמידים נזקקים ביותר באמצעות הקדשות המצויים בנאמנות האפוטרופוס הכללי.
סכום תקציב המלגות למכללה
התקציב יחולק למכללות לפי מספר התלמידים הזכאים למלגה בהתאם לתבחינים.
מימוש זכאות קבלת מלגות:
א .בכדי שנוכל לבדוק את זכאות תלמידי המוסד למלגות ,נבקש להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון
באתר חינוך טכנולוגי על-תיכוני – מידע למכללות – מלגות או ישירות בקישור.
ב .נבקש למלא את הטופס עד ליום חמישי ,ו' בטבת תשפ"ב 10 ,בדצמבר  .2021בתאריך זה המערכת
תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות נוספות.
ג .לאחר קיום וועדות הקצבות ישלחו אליכם פרטי הזכאים במלגות השונות וסכום התמיכה שהוקצב להם,
נהלי העברת התמיכות לתלמידים ודרכי הדיווח.
לשאלות או הבהרות לגבי מתן המלגות יש לפנות אלנו בדוא"ל  ,milgot@education.gov.ilאו בטלפון לגב'
אורה קרמרמן מוריוסף .054-496-8737 -
בברכה

אסף מנוחין
ממונה חינוך טכנולוגי על-תיכוני

העתק :מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי
גב' שלומית ירמובסקי ,מנהלת גף תקציבים
עו"ד הילה ברקי ,מנהלת הקדשות האפוטרופוס הכללי
גב' אורה קרמרמן מוריוסף ,מרכזת מלגות חינוך טכנולוגי על-תיכוני
מפמ"רים בחינוך הטכנולוגי
בעלויות ורשתות חינוך
רח' דבורה הנביאה  2ירושלים  ,9100201טל'assafme@education.gov.il ,073-393-1631 :

